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O papel do professor de Educação Física Escolar no processo de inclusão de 

alunos portadores de TDHA. 

 

Dálgan Henrique Silva Soares 

  

RESUMO 

A proposta deste estudo é refletir sobre o papel do professor de Educação Física Escolar no processo 
de inclusão de alunos portadores de TDAH metodologia esta que se faz imprescindível para que o 
processo educativo aconteça de maneira equânime. Este artigo tem como proposta compreender o 
que é o TDAH, como identificá-lo, quais as estratégias de suporte pedagógico que podem ser 
utilizadas na escola com crianças identificadas com este transtorno. Para tal, realizou-se uma 
pesquisa bibliográfica considerando as contribuições de vários autores, procurando enfatizar a 
importância estratégia de ensino direcionadas ao portador do transtorno apresentado, objetivando os 
benefícios da atuação do professor no processo de aprendizagem desses alunos. Concluiu-se que o 
vasto conhecimento do professor sobre TDAH é de suma importância para que ele atue, 
conscientemente, como mediador das aprendizagens que ocorrem no interior da escola, de modo a 
garantir que o processo educativo formal aconteça com qualidade e de maneira a atender, em 
especial, aos portadores da referida doença. 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho tem como tema a caracterização do Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade e das metodologias de suporte pedagógico para os alunos 

diagnosticados com este transtorno e também, o papel do professor de Educação 

Física Escolar no processo de inclusão desses alunos portadores de TDAH. 

Diante de tal ponto de vista, este trabalho levantou questão que serviu de 

base para novas idéias: 

 Quais as características do TDAH, como se faz o diagnóstico, o 

tratamento e quais são as possibilidades de dar suporte  pedagógico 

ao aluno portador desse transtorno? 

A relevância deste projeto insere-se na importância de compreender o que é 

o TDAH, como identificá-lo, quais as estratégias de suporte pedagógico que podem 

ser utilizadas na escola com crianças identificadas com este transtorno.  

Conforme Sena e Neto (2007) a falta de atenção nas atividades propostas 

ao aluno, seja nas tarefas diárias como nas escolares, bem como dificuldade em 
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seguir instruções e nem terminar tarefas a ele propostas, tornam-se empecilhos ao 

mesmo em desenvolver corretamente as atividades. A hiperatividade tem como 

características específicas a agitação de mãos e pés, ficar remexendo na cadeira 

constantemente além de não parar quieto nos lugares e também escalar lugares que 

oferecem risco a si próprio.  

O aluno portador de TDAH age e fala como se estivesse “ligado no 220V”. 

Todos esses comportamentos devem ser levados em consideração pelo professor 

para que o mesmo possa, a partir desse conhecimento, elaborar atividades físicas 

específicas para atender às deficiências apresentadas por esses alunos. 

Macedo (2002) considera que a formação docente é extensa e complexa e 

destaca quatro pontos fundamentais a este respeito: primeiro é importante o docente 

se conscientizar acerca do que faz ou pensa a respeito de sua prática pedagógica; 

segundo é preciso ter uma visão crítica das atividades e metodologias utilizadas em 

sala de aula e dos valores culturais de sua função docente; terceiro, adotar uma 

postura de pesquisador e não somente de conteúdos escolares e das características 

do desenvolvimento e aprendizagem de seus alunos. 

Portanto, a primeira coisa a ser feita pelo professor de Educação Física 

Escolar na tentativa de solucionar as dificuldades dos alunos em suas aulas é 

identificar o que realmente está acontecendo.  De posse das informações, ele 

deverá buscar estratégias de ensino direcionadas ao portador do transtorno 

apresentado, objetivando os benefícios da atuação do professor no processo de 

aprendizagem desses alunos. 

Nessa concepção, este trabalho tem como propósito conhecer o TDAH, suas 

características, diagnóstico e estratégias de suporte pedagógico para o aluno 

portador deste transtorno. 

Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se como recurso 

metodológico, a pesquisa bibliográfica, realizada a partir da análise pormenorizada 

de materiais já publicados na literatura e artigos científicos divulgados no meio 

eletrônico. 

 

DESENVOLVIMENTO 
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O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é um dos mais 

freqüentes distúrbios que acometem as crianças. A Hiperatividade é uma deficiência 

neurobiológica de origem genética apresentando um descontrole motor acentuado, 

que faz com que a criança tenha movimentos bruscos e inadequados, mudanças de 

humor e instabilidade afetiva.  

O TDAH não se apresenta de uma única forma e com o passar do tempo 

pode sofrer alterações inesperadas e imprevisíveis. De acordo com Rizzo e Paula 

(2006, p.93): [...] Este transtorno se caracteriza por atingir de 2 a 5% dos escolares e 

ocorrem em conjunto, de forma intensa e persistente [...]. Este transtorno afeta a 

criança na escola, em casa e na sociedade em geral, muitas vezes, prejudicando 

seu relacionamento com professores, colegas e familiares e pessoas do círculo de 

amizade. 

Vários autores conceituam TDAH como a ação mútua entre duas ou mais 

coisas ou pessoas, na condição de estímulos trocados entre si, influenciados pelo 

ambiente físico e social, incidindo nas capacidades físicas, intelectuais de 

emocionais do indivíduo e sua ação sobre o ambiente, permitindo a formação e o 

desenvolvimento do ser humano. 

Conforme Tassoni (2010, p.3) 
 

Toda aprendizagem está impregnada de afetividade, já que ocorre a partir 

das interações sociais, num processo vincular. Pensando, especificamente, 

na aprendizagem escolar, a trama que se tece entre alunos, professores, 

conteúdo escolar, livros, escrita, etc. não acontece puramente no campo 

cognitivo. Existe uma base afetiva permeando essas relações. 

É preciso estar atento para os comportamentos de cada aluno em sala de 

aula, pois o professor é a pessoa mais próxima da criança, e poderá observar cada 

comportamento e atitude desse aluno, para poder distinguir se as sua atitudes 

encaixam-se enquanto TDAH ou indisciplina e solicitar encaminhamento para uma 

possível avaliação e acompanhamento psicopedagógico. As crianças hiperativas 

são capazes de aprender, mas encontram dificuldades no desempenho escolar 

devido às peculiaridades a que são acometidas. 
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Para Barkley (2002), o TDAH é: 

 

[...] Um transtorno do desenvolvimento do autocontrole que consiste em 
problemas com os períodos de atenção, com o controle do impulso e o nível 
de atividade. [...] Esses problemas são refletidos em prejuízos na vontade da 
criança ou em sua capacidade de controlar seu próprio comportamento 
relativo à passagem do tempo – em ter em mente futuros objetivos e 
consequências. Não se trata apenas [...] de uma questão de estar desatento 
ou hiperativo. Não se trata apenas de um estado temporário que será 
superado, de uma fase probatória, porém normal, da infância. Não é causado 
por falta de disciplina ou controle parental, assim como não é o sinal de 
algum tipo de “maldade” da criança. (p. 35) 
 

A criança que desenvolve o Transtorno de Déficit de atenção/Hiperatividade 

na sua grande minoria, tem certas atitudes de desligar naquilo que faz, pois foca sua 

atenção em algo passageiro e momentâneo, que em sua grande maioria, não é 

percebida por ela. De acordo com Rohdes e Benezik (1999, p.17) descreve: 

...Ninguém acredita, mas bem que eu quero fazer as lições bem caprichadas, mas 

acontece tanta coisa... que me perco . 

O professor tem fundamental importância neste processo, como mediador e 

facilitador para o sucesso desta criança na escola, em sua vida social e familiar. 

Conhecedor das complexidades e da dificuldade de seu trabalho em sala de aula, 

evidenciando que a inclusão é uma realidade. Cabe ao professor, descobrir e propor 

metodologias de estratégias que o levem a obter maior qualidade do processo 

ensino-aprendizagem. 

Como diz, Mattos e Neira (2000, p. 13): [....] esse educador deve possuir 

uma noção clara do seu papel político como formador de cidadãos sujeito do seu 

processo de aprendizagem [...].  

A necessidade de mudança de atitude, conceitos e estratégia do professor 

em sala de aula; é imprescindível para valorização do aluno, em especial aquele 

diagnosticado com o transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, na medida em 

que o professor tem clareza do seu papel político, como formador de cidadãos e 

sujeitos do seu processo de aprendizagem. 

A Inclusão escolar constitui um terreno complexo de conceitos, de prática 

pedagógica e apesar dos percalços sofridos ao longo da história da educação, 

conseguiu dar o primeiro passo, a de incluir alunos com deficiência nas escolas 

regulares, um avanço nesse campo.  

O aluno com deficiência precisa de muito mais atenção do professor que o 

“normal”. Chicon (2008) nos apresenta que apesar de termos avançado no campo 
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jurídico de aprovar documentos referentes a esse público, ainda sim estamos 

distantes de alcançar uma educação de qualidade e um atendimento eficaz nesse 

campo.  

A Legislação Educacional Brasileira elaborou a Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB), nº 9.394/ 962 , a qual considera em seu capítulo V, “Da Educação Especial”, 

artigo 58, “educação especial é uma modalidade de educação escolar, oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais” (BRASIL, 1996). 

Nesse sentido trazemos Mendes e Chicon (2009) para reafirmar essa 

situação e traduzem da seguinte maneira: [...] é o professor que, se olhar as 

crianças com necessidades educacionais especiais com os olhos da possibilidade já 

terá dado o primeiro e mais importante passo rumo à inclusão [...]. 

A questão da inclusão escolar ganha força na sociedade brasileira em 

meados da década de 90, com a intenção de incluir todas as classes sociais. Nesse 

mesmo período destacam-se documentos internacionais que defendem a inclusão 

das minorias em escolas comuns, a qual esta função cabe aos países em 

desenvolvimento. 

A manifestação da inclusão escolar encontra amparo nas declarações 

internacionais, dentre elas destacam-se a Declaração Mundial sobre a Educação 

para todos (1990), Declaração de Salamanca (1994) [...]. Em geral, esses 

documentos têm a finalidade de chamar a atenção dos países em desenvolvimento 

para a necessidade de reafirmar o compromisso com a educação, sempre sob o 

aspecto da política pública como elemento capaz de reduzir as distorções sociais 

(NERES, 2010, p. 31). 

Assim sendo, para atender às reais necessidades dos alunos, o professor de 

Educação Física deve inserir métodos diferentes para obter uma melhoria no 

desenvolvimento pedagógico das crianças portadoras desse transtorno, motivando o 

aluno em cada atividade e oferecendo feedback positivo como forma de incentivo. 

Relevar os pequenos incidentes comuns dessa doença também é uma metodologia 

para deixar fluir a atividade proposta ao aluno. 

De acordo com Silva e Araújo (2003) as atividades devem variar 

constantemente, visto também que seja interessante para o aluno, tal como a 

aptidão e a habilidade criadora do professor frente às tarefas.  



6 
 

As mudanças de tarefas propostas para as crianças devem ser discutidas, 

analisadas e supervisionadas com os profissionais da escola. Os pais e professores 

devem estar em constante diálogo como forma de troca de informações, culminando 

em possíveis ajustes de atividades favorecendo ao aproveitamento do aluno. 

Conforme Oliveira (2009), a Educação Física e a psicomotricidade auxilia no 

desenvolvimento total dos estudantes com dificuldades de aprendizado.  Sendo que 

no afetivo-emocional e motor, no processo e ações de aprendizado escolar, e, na 

psicomotricidade as perspectivas corporais e a conexão cognitiva. Através de jogos, 

exercícios e brincadeiras, há uma forma de auxílio benéfico no desenvolvimento 

motor e social como forma de melhoria total do ser humano. 

[...] a Educação Física conseguiu superar a visão parcial e limitada de corpo, 

temos clareza que ela ainda não está preparada para tratar o uno e o diverso 

simultaneamente, conforme sugere a política da inclusão. Seus conteúdos estão 

parados no tempo, o que lhe obriga a recorrer às adaptações (CARMO, 2002, p. 11). 

A escola é um espaço de trabalho e de construção do conhecimento onde as 

chances de sucesso ou fracasso dependem muito da qualidade da relação entre 

professor e aluno intermediado pela relação estabelecida também com os pais.  

Na escola, o conhecimento é estruturado na interação do sujeito com o 

meio, do sujeito com o objeto de conhecimento e principalmente do sujeito com os 

outros sujeitos.  

Nesta perspectiva, Tassoni (2010) constata-se que a relação estabelecida 

entre professores e alunos constitui a essência do processo pedagógico. Pois, o 

convívio entre as pessoas, auxilia no processo de aprendizagem através de novas 

formas de pensar e agir, ampliando o conhecimento do indivíduo. 

Segundo Brotto (2001 apud FRIEDMANN, 1996, p.74):  

 

É muito importante saber escolher adequadamente a atividade a ser 
proposta, e indica três critérios para ajudar o educador a analisar a utilidade 
educacional de um jogo em grupo:  
1) o jogo deve sugerir alguma coisa interessante e desafiante sobre as 
crianças;  
2) um bom jogo em grupo deve possibilitar à criança avaliar os resultados de 
suas ações. Se o adulto impõe a avaliação como uma verdade, a criança se 
tornará muito dependente e insegura da sua própria habilidade de tomar 
decisões;  
3) a participação de todas as crianças durante o jogo é fundamental.(...) o 
contexto do jogo deve ser estimulante para a atividade mental da criança e, 
segundo suas capacidades, para a cooperação. 
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Compete ao professor de Educação Física estar ciente de suas 

responsabilidades como docente perante seus alunos, a direção da escola, aos 

conteúdos a serem trabalhados e, principalmente no ambiente em que está inserido, 

isto é, o bom docente conhece a dimensão e o alcance do seu saber, conhece as 

suas implicações e o rumo que o mesmo pode tomar.  

O professor deve buscar sempre renovar seu aprendizado e, sem dúvida, 

ele deverá apresentar traços de liderança, sendo uma característica fundamental 

para ministrar aulas de Educação Física Escolar. 

  

CONCLUSÃO 

Mediante a análise deste trabalho, entende-se que o mesmo discute 

algumas propostas metodológicas possíveis para a melhoria das aulas de Educação 

Física, atendendo de maneira mais equânime os alunos portadores de TDAH. 

Conclui-se que é de suma importância a elaboração de boas aulas para que 

atenda a todos os públicos, em especial, aos alunos que sofrem com esse distúrbio. 

Cury (2003, p.69) ressalva o papel do professor “[...]a memória humana é um 

canteiro de informações e experiências para que cada um de nós produza um 

fantástico mundo de idéias[...]” Este deve ser o papel do  profissional de Educação 

Física Escolar, levar seus alunos a um mundo onde ele possa sentir-se bem, como 

se estivesse em casa, fazendo da escola, um segundo lar. 

Cabe ao profissional de Educação Física conhecer seus alunos, ser 

competente e, principalmente, criativo para elaborar aulas menos cansativas e mais 

eficientes para as crianças. Assim, obterá um trabalho contínuo, funcional e 

prazeroso. 
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